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 :قطاع الشركات: أوالً 
 

 : الشركات المسا مة .1
مسااا مة  ةلشاارك ةرخصاا( 2)الااوزارة عاادد منحاات 
ددارة الشاركات التابعاة :والتي تعمال  اي مجاالمرفلة 

أوالمشاركة  ي ددارة الشاركات األخارا التاب تساا م 
تملا  وددارة وتشاليل    يها وتو ير الدعم الالزم لهاا
وكاايل  أصاادرت عاادد  .المعا ااد الصااحية والريااااية

رخصااة أل اارع الشااركات المسااا مة العامااة  ااي ( 2)
كاااايل  و. ددارة وتنظاااايم المعااااارض ومطعاااام:مجااااال

مساا مة ال اتشاركال ارع رخص أل( 2) عددأصدرت 
  استشااارات تأمينيااة  الصااير ة :مرفلااة  ااي مجااالال

والساااااااللم و المصاااااااعد  مرهااااااي  مااااااواد انشااااااا ية
 .الكهربا يه ومراوالت

  
 

 :شركات األشخاص. 2
       أمااااا بالنساااابة لشااااركات األشااااخاص الصااااادرة  رااااد 

          غ دجماااااااااالي عااااااااادد تاااااااااراخيص الشاااااااااركات بلااااااااا
   خااااالل  اااايا  رخصااااة( 571)  سااااية الصااااادرةالر ي

   لشاااااااركات يات  ةرخصااااااا (558)الشاااااااهر منهاااااااا 
  لشركات تاـامنية رخص( 10)  مسؤولية محدودة

   اي حاين بلاغ لشركات توصية بسايطة رخص( 3)و
  رخصاااة( 230)دجمااالي أ اارع الشاااركات الصااادرة 

.2216 اغساااااااااااطس رشاااااااااااه خاااااااااااالل ويلااااااااااا 

 

 

 2216 اغسطس شهر تراخيص شركات األشخاص خالل
 2215 اغسطس مرارنة بشهر

 نوع الشركة
 عدد رخص الفروع عدد الرخص الر يسية

 2215 ساغسط 2216 اغسطس 2215 اغسطس 2216 اغسطس

 141 122 112 552 يات مسؤولية محدودة

 21 22 11 12 تاامنية

 17 12 12 1 توصية بسيطة

 121 212 151 571 اإلجمالي
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 :قطاع التراخيص التجارية الفردية :ثانياً 
 
 
 

حجم التاراخيص الصاادرة حسال الرطااع .  1
 :ياالقتصاد

 
بلاااغ عااادد التاااراخيص التجارياااة الفردياااة التاااي 

 ااي  اً خيصااتر (518)ت الااوزارة علااب دصادار ا وا را
 ااي  خيصرتاا (20)منهااا   مختلفااة اقتصاااديةأنشااطة 

 بحاااوالي رااادري بتصااااعد ملحاااوظ  االعاااالم والتسااالية
مرارناة مان نفاس الشاهر مان العاام ويل  بال% 300

  االثاااااث واالجهاااازة ااااي  تاااارخيص( 12) المااااااي
ويلااااا  % 146بحاااااوالي  يرااااادرملحاااااوظ  بتصااااااعد
( 21). الشهر مان العاام الماااينة من نفس بالمرار

  االصااالحات لمعمااال الحر ياااة ااي قطاااع  خيصاااً تر
مرارنة  %112بحوالي يردر   بتصاعد ملحوظويل  

 اااي قطااااع خيص تااار (2).2215اغساااطس بشاااهر 
 ضنخفااابإويلاا     االماان والسااالمة واللااوازم الطبيااة

رنااة باانفس الشااهر مرا% 67 حااواليبيراادر  ملحااوظ
الحرف  ي قطاع  خيصتر( 21) .يـعام المااـمن ال

% 5بحاوالي  يرادر بسايطويل  بانخفاض   البسيطة 
ويل  بالمرارناة مان نفاس الشاهر مان العاام الماااي 

  المنسااوجات والكماليااات ااي قطاااع خيص تاار( 65) 
من مرارنة % 2يردر بحوالي  طفيفل  بانخفاض وي

 نفس الشهر من العام المااـي
 

 :طةحجم التراخيص الصادرة حسل األنش.  2
 بــاااـخاااالل الشاااهر دل اً ترخيصااا( 512)تااام تصااانيف الاااـ  

بجاناال   اً فـصنيااـت (14) تـدة بللااـعدياا اقتصاااديةأنشااطة 
 .عير تصنيفها لاآلة حجمها وكثرتهاأنشطة أخرا ت

 
 

 
 بنسابة ترادر (تجاارة عاماة)لنشاط حظاً كانت أبرز ا  
نشااط مطعام  يلياه .من جملة التاراخيص %2حوالي ب

ما يليه .من جملة التراخيص% 5 بنسبة تردر بحوالي
اساتيراد وتصادير ووكيال بالعمولاة بنسابة ترادر  نشاط

كال  تاراخيص يليه. من جملة التراخيص% 4بحوالي 
الهواتاف  الهدايا والكمالياات   المالبس الجا زة ) من
خياااااط مالبااااس   برالااااة  مراااااوالت عامااااة للمباااااني  

وصالون   خياط مالبس للسيدات وأقمشتها  للسيدات 
 .لكل منهم %1بنسبة تردر بحوالي  (لتجميل السيدات

طباعااة   حلويااات ومعجنااات)يلاايهم تااراخيص كاال ماان 
بنسااابة ترااادر  (وحالقاااة للرجاااال  وتصاااوير مساااتندات

وباااقي التااراخيص ألنشااطة  .لكاال ماانهم% 2بحااوالي 
مان % 51أخرا تعير تصنيفها بللت نسابتها حاوالي 

 .دجمالي التراخيص
 

رة حسال التوزيان حجم التراخيص الصاد.  1
 :(المحا ظات)الجلرا ي 

 
المركااز األول حيااث بللاات  حااوليتبااوأت محا ظااة     

 %.22نسبة ما حصدت من جملة التاراخيص حاوالي 
المركااز الثاااني  حيااث حصاادت العاصاامةة تليهااا محا ظاا

. ماان دجمااالي التااراخيص %24بنساابة تراادر بحااوالي 
ت بنسابة قادر الفروانيةوبالمركز الثالث تأتي محا ظة 

وياأتي باالمركز  .من جملاة التاراخيص% 22حوالي ب
% 12بنساابة تراادر بحااولي  االحمااديالراباان محا ظااة 

 ااي حااين تااأتي محا ظااة الجهااراء بااالمركز الخااامس  
         . مااان جملاااة التاااراخيص% 2بنسااابة ترااادر بحاااوالي 

.2216اغسااااااااااااطسويلاااااااااااا  خااااااااااااالل شااااااااااااهر 
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 االقتصاديةسل الرطاعات أعداد التراخيص التجارية الفردية ح
 2215 اغسطسمرارنة بشهر 2216اغسطس خالل شهر

االقتصاديالرطاع  م 2216 اغسطس  2215 اغسطس  )%(التلير    

 11 51 52 الوجبات الليا ية 1

 54 24 17 المنتجات الحيوانية والنباتية 2

 (2) 66 65 المنسوجات والكماليات 1

 146 11 12 األثاث واألجهزة 4

الم والتسليةاإلع 5  22 5 122 

طبيةالوازم اللاألمن والسالمة و 6  2 6 (67) 

 22 5 2 المعدات واآلليات 7

 44 2 11 مواد ومعدات البناء 2

 61 21 17 المراوالت 2

 12 11 12 خدمات األعمال التجارية 12

 17 22 124 التسويق والصير ة والفنادق 11

 (122) 2 -   والحر ية المهن االستشارية 12

 - 22 22 خدمات األعمال الحر ية  11

 112 12 21 اإلصالحات لمعمال الحر ية 14

 (5) 25 21 الحرف البسيطة 15

 26 421 512 اإلجمالي
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 عدد الرخص التجارية الفردية الصادرة أل م
 2216 اغسطس األنشطة خالل شهر 

)%( النسبة العدد النشاط م  

 5 24 مطعم 1

بس الجا زةالمال 4  16 1 

 1 16 الهدايا والكماليات 3

 2 12 حلويات ومعجنات 4

 2 41 تجارة عامة 5

 4 22 استيراد وتصدير ووكيل بالعمولة 6

 1 14 الهواتف 7

 1 12 مقاوالت عامة للمباني 8

 1 15 بقالة 9

 1 11 خياط مالبس للسيدات 10

 1 16 خياط مالبس للسيدات واقمشتها 11

ة وتصوير مستنداتطباع 12  12 2 

 2 11 حالقة للرجال 13

 1 12 صالون لتجميل السيدات 14

 51 272 أنشطة اخري 7

 122 512 اإلجمالي
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 أعداد التراخيص التجارية الفردية الصادرة حسل الرطاعات
2216 اغسطسهر والمحا ظات خالل ش قتصاديةاإل   

االقتصاديالرطاع  م روانيةالف حولي العاصمة   اإلجمالي الجهراء األحمدي 

 52 5 16 12 16 12 الوجبات الليا ية  1

 17 4 5 2 15 4 المنتجات الحيوانية والنباتية 2

 65 1 2 2 22 21 المنسوجات والكماليات 1

 12 - 11 6 2 6 األثاث واألجهزة 4

 22 - 6 4 2 2 اإلعالم والتسلية 5

طبيةالوازم اللاألمن والسالمة و 6  - 1 - 1 - 2 

 2 - 2 - 1 6 المعدات واآلليات 7

 11 - - 1 2 12 مواد ومعدات البناء 2

 17 4 12 12 6 7 المراوالت 2

 12 2 2 4 7 1 خدمات األعمال التجارية 12

 124 14 15 25 25 25 التسويق والصير ة والفنادق 11

والحر ية االستشاريةالمهن  12  - - - - - - 

الحر يةخدمات االعمال  11  2 2 2 - 1 22 

 21 1 1 5 5 7 اإلصالحات لمعمال الحر ية 14

 21 11 12 12 21 12 الحرف البسيطة 15

2216 اغسطس  اإلجمالي( 1)   124 146 124 22 45 512 

2215 اغسطس  ي اإلجمال (2)   121 126 21 52 16 421 

 22 25 62 22 16 2 (%)نسبة التلير             
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  موزعاة علاب الادول العربياة .ملياون د 25.6 حاوالي 2216 أغساطس بللت جملة الصادرات الكويتية المنشأ خاالل شاهر      
 وبللات  %72 ترادر حاوالي  محرراة نسابة .د ملياون 22.1 حوالي حيث كان نصيل الصادرات للدول العربية العالم وبرية دول 

راادر يملحااوظ  ارتفاااع يالحااظ حاادوثو.  .د مليااون 5.1بمااا يرااارل تراادر  صااادرات  محررااة% 21بريااة دول العااالم حااوالي  نساابة
بالنسبة للمرارنة بنفس الشاهر مان العاام الماااي  راد حادث و  لصادرات الشهر بالنسبة لصادرات الشهر المااي %71حوالي ب

 .%126حوالي ب يردر الشهرلصادرات  تصاعد ملحوظ
 

 

 كويتية المنشأ لدول العالم الدولالصادرات ال: ثانيا                    جموعةلصادرات الكويتية المنشأ لما: أوال
 :األخرا                                                            :العربية

 
 

أما بالنسبة دلب الصادرات لدول العالم األخرا  رد احتلات 
يماة مردمة دول العاالم المصادر دليهاا حياث بللات ق ديطاليا

  بنسااابة ترااادر حاااوالي .د ملياااون 1 حاااوالي صاااادراتها
 .الصااادرات دلااب دول العااالم األخاارا ماان دجمااالي% 26

قيماة صاادرات  ولنادا حاوالي  يه بللت  و ي الوقت اليي
 قيماة صاادرات بلجيكاا أن ي المرابال نجد   .ألف د 221

  لتحتال كال منهماا المرتباة .ألف د 221قد بللت حوالي 
من دجمالي الصادرات % 12ردر بحوالي  الثانية بنسبة ت
 حيااث ثالثااةالمرتبااة التركيااا  احتلاات يمااا  .دلااب دول العااالم

  بنسابة ترادر .د ألاف 211حاوالي بللت جملة صاادراتها
 .دجمااالي الصااادرات دلااب دول العااالم ماان% 15حااوالي ب

وأما برية صاادرات دول العاالم األخارا خاالل  ايا الشاهر 
  رااااااااااااد كاناااااااااااات موزعااااااااااااة علااااااااااااب كاااااااااااال ماااااااااااان
 البرتلال  رنسااااااااااااااا قبرص أثيوبيا  أساااااااااااااابانيا ألمانيا 
  اليونان السويد ليتوانيا اساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتراليا بولندا

 .ليبيرياوتنزانيا  سلو ينيا  سيريلنكا
 
لصاادرات برياة دول العاالم وااح ارتفاع  ويالحظ حدوث 

بنسابة  المااايللشاهر األخرا خالل  يا الشاهر بالنسابة 
لصااادرات  يطارتفاااع بساا حاادثمااا ك  %44 حااوالي تراادر

الشاااهر لبرياااة الااادول األخااارا بالنسااابة لصاااادرات نفاااس 
وكانات أ ام  .%1حاوالي ب يرادر الشهر من العام المااي

علاال  بااولي دثيلين :الشااهر ياالمااواد المصاادرة خااالل  اا
وايات سابيرت    منتجات كيماوياةكرتون  ارغه ساليكون 

 .ديروسولومنتجات 
 

 
 

تراادر رات الاادول محررااة صاااد مردمااة  ااي  العااراقاحتلاات 
ماان  %21 تراادر حااوالي  بنساابة .دمليااون  16 بحااوالي

تليهااا الصااادرات  .ول العربيااةدجمااالي الصااادرات دلااب الااد
حيااااث كاناااات جملااااة  %6 حااااواليمحررااااة  ردناأل دلااااب

 تباةالمر  يا متليه . .د مليون 1بحوالي تردر  هاتصادرا
% 4نسااابة ترااادر بحاااوالي حياااث حررااات  مصااار ةالثالثااا

و ااي المرتبااة  . .د ألااف 725بحااوالي تراادر  بصااادرات
ألاف  622حياث بللات صاادراتها حاوالي  الجزا رالرابعة 

أماا برياة صاادرات الادول %. 1  بنسبة ترادر بحاوالي .د
 رااد كاناات موزعااة  2216 أغسااطسالعربيااة خااالل شهر

  الساااودان  تاااونس لبناااان الملرل اليمن  علاااب كااال مااان
  .و لسطين

 
دول للالشهر لصادرات  يا  ارتفاع ملحوظويالحظ حدوث 

حاوالي بيرادر العربية بالنسابة لصاادرات الشاهر الماااي 
الشاهر للادول لصادرات  ملحوظ تصاعدحدث  ماك  21%

مرارنااة بصااادرات  %172حااوالي بنساابة تراادر ب العربيااة
حيااث كاناات أ اام المااواد  .المااااينفااس الشااهر ماان العااام 

أكياااس  :العربيااة خااالل  اايا الشااهرول المصاادرة دلااب الااد
  واف وأليااااف زجاجياااة  عباااوات بالساااتيكيةورقياااة  أصااا

حبيباااااات  ماااااواد عازلاااااة بولي بروبلين باااااولي دثيلاااااين 
 صاااودا  يدروكلوري   زياااوت بالساااتيكية منتجات ألباااان 
.وحلويااااااااااااااااات  تااااااااااااااااو ي كاويااااااااااااااااة قشااااااااااااااااور 
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 الكويتية المنشأ 2216 أغسطس صادرات شهر

 2215 أغسطسو 2216 يوليومرارنة بشهري 

      .قرل ألف دالريمة أل

 مجموعات الدول المصدرة لها م
 قيمة صادرات

2216 أغسطس  
 قيمة صادرات

2216 ويليو  
 قيمة صادرات

2215 أغسطس  

 7222 11226 22117 الدول العربية 1

 5116 1672 5226 برية دول العالم 2

 12424 14766 25621 جملة الصادرات

122=  2216الرقم الرياسي لعام   122 52 42 
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 الكويتية المنشأ مرارنة 2216 أغسطس صادرات شهر
لمجموعة الدول العربية  2215 أغسطس 2216 وليوبشهري  

  .قرل ألف دالريمة أل                                                                                                    

 الدول المصدرة دليها م
اتقيمة صادر  

2216 أغسطس  
 قيمة صادرات

2216 يوليو  
 قيمة الصادرات

2215 أغسطس  

 1742 257 725 مصر 1

 21 224 47 اليمن 2

 41 - - سوريا 1

 112 121 162 لبنان 4

 225 272 162 الملرل 5

 212 117 112 تونس 6

 1116 1127 1142 األردن 7

 1 --  ليبيا 8

 2726 2714 16422 العراق 9

نالسودا 10  21 16 12 

 742 11 622 الجزا ر 11

 12 6 16  لسطين 12

اإلجمالي              22117 11226 7222 

122=  2216الرقم الرياسي لعام   122 55 16 
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 قيمة الصادرات الكويتية المنشأ    
2216 أغسطس رهلدول العالم األخرا خالل ش  

)%(النسبة   .الريمة ألقرل ألف د الدول المصدر دليها م  

 2 122 البرتلال 1

 2 4  رنسا 2

 12 221  ولندا 1

 12 221 بلجيكا 4

 26 1121 ايطاليا 5

 2 112 قبرص 6

 1 12 أثيوبيا 7

 7 122 اسبانيا 2

 2 21 المانيا 2

 15 211 تركيا 12

 1 65 يونان 11

 1 11 السويد 12

 1 145 ليتوانيا 11

 2 4 استراليا 14

 2 25 بولندا 15

 2 12 سيريلنكا 16

 2 22 سلو انيا 17

 2 2 تنزانيا 12

 2 12 ليبيريا 12

 اإلجمالي
(2216أغسطس )   

5226 122 

 اإلجمالي للشهر السابق من نفـس العام
(2216يوليو  ) 

1672 - 

 اإلجمالي لنفس الشهر من العام السابق 
(2215 أغسطس)  

5116 - 
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 2216 أغسطس خالل شهر حسل أ م المنتجات شهادات المنشأ الصادرة للدول العربية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م
الدول 
 المصدر
 دليها

دد ع
الشهادات 
 الصادرة

 أ م المنتجات الكويتية الصادر
 لها شهادات المنشأ

 الريمة اإلجمالية
(  ( .د

 368097 ستيكيةعبوات بال –أصواف وألياف زجاجية   -أكياس ورقية  22 لبنان 1

 784955 مواد بالستيكية – بولي بروبلين –مواد عازلة  15 مصر 2

 359736 بولي دثيلين  11 الملرل 1

 1148581 بولي دثيلين  –حبيبات بالستيكية  122 األردن 4

 112161 بولي دثيلين  –حبيبات بالستيكية  25 تونس 5

 16427211 وكلوري حامض  يدر –زيوت  –منتجات ألبان  142 العراق 6

بولي دثيلين  –حبيبات بالستيكية  12 الجزا ر 7  622162 

 46621 أصواف وألياف زجاجية 2 اليمن 2

 21214 تو ي -صودا كاوية قشور  1 السودان 2

 15766 حلويات 6  لسطين 12

 20317218  522 اإلجمالي
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   2216 أغسطسخالل شهر حسل أ م المنتجات  العالم األخراشهادات المنشأ الصادرة لدول 
 

 م
 الدول المصدر

 دليها

       عدد
   الشهادات 
 الصادرة

أ م المنتجات الكويتية الصادر      
 لها

 شهادات المنشأ     

الريمة     
 اإلجمالية

 ( .د)     

 211422 بولي دثيلين 12 تركيا 1

 1727 علل كرتون  ارغة 1  رنسا  2

 122277 بولي دثيلين 12 أسبانيا 1

 222225 بولي دثيلين 17 بلجيكا 4

 1121116 بولي دثيلين 12 ديطاليا  5

 22171 بولي دثيلين 7 سلو ينيا  6

 65472 بولي دثيلين 4 اليونان  7

 221111 بولي دثيلين 5  ولندا  2

 122222 بولي دثيلين 1 قبرص 2

 12722 بولي دثيلين 4 السويد 12

 145422 سليكون 2 ليتوانيا 11

 121265 بولي دثيلين 2 البرتلال 12

 4462 بولي دثيلين 1 استراليا 11

 24521 بولي دثيلين 2 بولندا  14

 22511 بولي دثيلين 4 ألمانيا  15

 2742 منتجات كيماوية 2 سيريلنكا 16

 11277 وايت سبيرت 2 أثيوبيا 17

لديروسومنتجات  1 تنزانيا 12  2125 

ديروسولمنتجات  1 ليبيريا 12  2251 

 
 اإلجمالي
 

122 
 

5226421 
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 222مااا التااراخيص التااي تاام تجديااد ا  كااان عاادد ا أ

 اً خيصااتر 216 ويلاا  مراباال  الشااهر خااالل  اً خيصااتر
ويلااا   الماااااي  العاااام مااان اغساااطس خاااالل شاااهر

الوزارة علاب وقد وا رت  .%6يردر بحوالي  رتفاعبا
 اغسااطس خااالل شااهر اً مؤقتاا خيصاااً تر 711 رداـدصاا

% 44 حااواليبقاادر  بارتفاااع وااااح ويلاا   2216
 .الماايمرارنة من نفس الشهر من العام 

 
 
 
 

 اي أعاداد تاراخيص  اً رتفاعاا 2216 اغسطس شهد شهر
 (الجديدة  المجددة  المؤقتة)االستيراد الصادرة 

  2216 يوليو هرمرارنة بما صدر خالل ش %11بنسبة 
 كمااا .خيصاااً تر 1765وقااد بللاات جملااة  ااي  التااراخيص 

 االسااتيرادلتااراخيص  %17 حااواليبيراادر  ارتفاااعحاادث 
وكاان  .المااايعما سبق دصدار  لنفس الشهر من العاام 

بنسابة  اً خيصتر 1212مة العا االستيرادنصيل تراخيص 
 كاان  المؤقت االستيرادأما تراخيص   %52 يتردر حوال
كمااااا بللاااات أعااااداد تااااراخيص  .خيصاتاااار 711عاااادد ا 
  رخااالل الشااه اً خيصااتر 144 العامااة الجدياادة االسااتيراد

 اغسااااااطس اللــااااااخ اً صـرخيااااااـت 162 لـ  مرابااااااـويلاااااا
.%15والي رااااااااادر بحاااااااااي بإنخفااااااااااض  يـاااااااااـااـمـال
 

 
 2216 اغسطستراخيص االستيراد المؤقت لشهر 

  2215 اغسطسبالمرارنة من شهر

 )%(التلير  2215 اغسطس  2216 اغسطس البيان م

 122 166 146 بااعة 1

 1 1 - مالبس عسكرية 2

 (52) 22 42 (سنوية)مواد كيماوية  1

 (11) 1 2 خصلبو 4

 (122) 1 - آالت تصوير ملونة 5

- - -  دتحاد الجمعيات 6

 - 1 1 جمعيات 6

 - - - شركة شيفرون العربية 7

- - -  شركة الزيوت العربية 8

 11 252 144 ياراتس 9

 44 510 733 اإلجمالي 
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اغسطسشهرالعامة الصادرة خالل  االستيرادتراخيص   

 ونسبتها دليه 2215 اغسطسمرارنة من شهر  2216

 نوع المعاملة
 تراخيص

 المجموع
 تم تجديد ا جديدة

 تجار أ راد

2216 اغسطس  41 121 214 

2215 اغسطس  55 217 272 

%التلير   (22) (12) (14) 

م.م.ت يشركا  

2216 اغسطس  22 575 665 

2215 اغسطس  22 422 522 

%التلير   (2) 15 11 

 شركات تاامنية

2216 اغسطس  4 12 42 

2215 اغسطس  2 42 57 

%التلير   (56) (21) (26) 

   شركات توصية بسيطة

2216 اغسطس  4 14 12 

2215 اغسطس  2 17 45 

%التلير   (52) (2) (16) 

 شركات مسا مة

2216 اغسطس  1 52 51 

2215 اغسطس  5 16 41 

%التلير   (42) 12 22 

 اإلجمالي

2216 اغسطس  144 222 1212 

2215 اغسطس  162 216 1225 

%التلير   (15) 6 1 
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بحاوالي يرادر للعدياد مان الماواد  قدمت الاوزارة دعمااً     
تم صار ه    .د( 11627215) كويتيا دينارا مليون 12

 بنسبة دعمهنخفض اوبيل  يكون قد   2216 وليويخالل 
  .هالشهر السابق عليعن  %17 واليحب تقدرملموسة 

 
حظياات مجموعااة المااواد األساسااية التااي تصاارف عاان     

يراادر طريااق البطاقااة التموينيااة لهاايا الشااهر علااب دعاام 
ماااان % 64 ونساااابتها حااااوالي   .مليااااون د 7 بحااااوالي

 .ار دليه آنفادجمالي الدعم المش
 

حليااال باااودرة ساااكر   وتشااامل  اااي  المجموعاااة علاااب    
. والطحاين  الدجاج طماطم المعجون زيت نباتي   عادي 

حااوالي ب تقاادر بنساابةدعمهااا نخفااض ا نااه قاادأويالحااظ 
 .المااييونيو  مرارنة بشهر% 12
 

اااايف دلاااب  اااي  المجموعاااة دعااام ملاااييات ألكااان ديا     
ماان دجمااالي % 5 يتراادر حااوال بنساابة وحلياال األطفااال

حاوالي  مطااحن الادقيق الادعم لشاركة جملاةصال تالدعم ل
 .2216 ليويو من دجمالي الدعم المنصرف خالل% 62
 

 يا وقد تم صرف قيمة دعم المواد السابرة دلب شركة     
تهاا والتاي قادرت جمل  مطاحن الادقيق والمخاابز الكويتياة

 ةنساابب الريمااة السااابرةنخفااات ا   .مليااون د 2بحااوالي 
 .المااي ي الشهر  هعن ما تم صر % 15 حواليبتردر 

 
   .ألاااف د 165حاااوالي بللااات قيماااة دعااام اإلسااامنت    

ويالحااظ . ماان دجمااالي الاادعم% 1قاادرت بحااوالي بنساابة 
بلاغ  المااايدعماه عان الشاهر ل ملحوظ نخفاضا حدوث
 .%51حوالي 

 
حااوالي بلااغ دعاام الطااابوق الجيااري خااالل  اايا الشااهر   

من دجمالي نسبة ا يلة تكاد ال تيكر ب   .د ألف 5272
لدعمااه ملمااوس  انخفاااضويالحااظ حاادوث  .دعاام الشااهر

 %.12عن الشهر المااي بلغ حوالي 
 
بلااغ دعاام الحديااد الاايي قدمتااه الااوزارة خااالل الشااهر    

% 6   و و يمثل نسبة تردر حوالي .د ألف 672حوالي 
تراادر  ملحاوظانخفاااض ويالحاظ حادوث . مان دعام الشااهر

 .مرارنة من الشهر المااي% 72 اليبحونسبته 
 
غ دعاام الطااابوق األباايض العااازل خااالل  اايا الشااهر بلااو   

ماان  %2قاادرت حااوالي وبنساابة    .د فألاا 246 حااوالي
يردر وااح انخفاض ويالحظ حدوث  .دجمالي دعم الشهر

 .المااي مرارنة بالشهر %42حوالي ب
 

نسبته   وكانت  .د ألف 227بلغ دعم التكييف حوالي    
انخفااض ويالحاظ حادوث . من دجمالي الدعم% 2حوالي 
 .مرارنة بالشهر المااي% 22بحوالي  يردر
  خاااالل .ملياااون د 1وبلاااغ دعااام الخرساااانة حاااوالي     

ماان دجمااالي % 2الشااهر الحااالي  بنساابة قاادرت بحااوالي 
 دعماااه بنسااابة انخفاااضوبااايل  يكاااون قاااد  .دعااام الشاااهر

 .عن الشهر المااي% 56قدرت بحوالي  ملحوظة
 

 حاواليأما بالنسبة للطاابوق اإلسامنتي  راد بلاغ دعماه    
ماان دجمااالي % 2   بنساابة قاادرت بحااوالي .د فلااأ 212

يرااادر انخفااااض ملحاااوظ ويالحاااظ حااادوث  .دعااام الشاااهر
 .مرارنة بالشهر المااي% 65بحوالي 

 
   بنسابة .ألف د 25 حواليوبلغ دعم األطرم الصحية    

عم لهاايا ماان دجمااالي الااد% 2.2قاادرت بحااوالي طفيفااة 
% 21يراادر بحااوالي انخفاااض ويالحااظ حاادوث  .الشااهر

 .مرارنة بالشهر المااي
 

ف آال 12أما دعم األسال  الكهربا ية  رد بلغ حاوالي    
ماان دجمااالي دعاام % 2.1   وقاادرت نساابته بحااوالي .د

يراادر  انخفاااض ملحااوظ ويالحااظ حاادوث .الشااهر الحااالي
 .مرارنة بالشهر المااي% 72بحوالي 

 
ألااف  27م الساايرامي  والبورسااالن حااوالي وبلااغ دعاا   
مااان دجماااالي دعااام % 2.2    بنسااابة ترااادر بحاااوالي.د

يراادر بحااوالي  وااااحانخفاااض ويالحااظ حاادوث . الشااهر
 .مرارنة بالشهر المااي% 41
 

   .د ألااف 122بلااغ دعاام التكسااية الخارجيااة حااوالي    
 .ماان دجمااالي دعاام الشااهر% 1بنساابة قاادرت بحااوالي 

 قاادرت نساابته بحااواليملحااوظ نخفاااض اويالحااظ حاادوث 
 .مرارنة بالشهر المااي% 51

  
كيس أسمنت دلاب  ألف 521حوالي  يا وقد تم صرف    

طن من الحدياد دلاب  2615باإلاا ة دلب  .يدأً مستف 112
عااازل الباايض األطااابوق الكمااا تاام صاارف   اً مسااتفيد 262
 471وصارف الطاابوق الجياري دلاب   اً مستفيد 261دلب 

 262 ف الطاااابوق اإلسااامنتي دلااااب  وتااام صااااراً مساااتفيد
  اً مساتفيد 262  وصرف الخرسانة الجا زة دلب اً دمستفي

 .2216 ووليي وكان صرف  ي  المواد خالل شهر
 

أمااا عاادد المسااتفيدين ماان التكييااف المركاازي  رااد بلااغ    
  وبلغ عدد المستفيدين من األطرم الصحية اً دمستفي 116

بورساالن  عاادد   أماا بالنسابة للسايرامي  واليندمساتفي 4
مان أساال  دين مساتفي 1و  دينفيمسات 4المستفيدين بلغ 
 .2216 وليوي خاللالكهرباء  ويل  

  

 



 

 16 

 2216 ليويو رـــشهمبالغ الدعم المنصر ة خالل 

التعب ةوأالزنة  المادة  
الكميات المنصرف عنها 

 الدعم

 الدعم المنصرف

 دينار  لس

:ةشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتي( 1   
 

 
 

 
 

 

المواد األساسية :أوالً   
بشاور أرز  - - - كيلو جرام  

 402472 400 4462000 كيلو جرام سكر
 82050 - 500000 كيلو جرام عدس

علبة 6كرتون عبوة  حليل بودرة عادي  154224 600 1870041 
علبة 6كرتون عبوة  زيت نباتي  168623 990 865035 

 132761 995 133563/375 كرتون معجون الطماطم
 725602 330 2785547/690 كيلو جرام الدجاج 

 3362867 991 - كيلو جرام الطحين

 7440832 306 - - دجمالي دعم المواد األساسية

:ملييات وحليل األطفال: ثانياً    
سيريال  -1 31038 150 1650 غ24x422كرتون عبوة   

QI 2-سيميال  أد انس     700 - 24990 
QI 1-96975 120 2616     سيميال  غين 

جولد 26حليل دس -4     - - - 
حليل بروميل  -5     - - - 

(1)نان  -6     1100 680 16531 
(2)نان  -7     1500 200 22543 
غين بلص  -2     5881 183 184328 

(1)نان  -2     1900 900 21243 
بروجرس جولد  -12     - - - 

(1)دبتاميل  -11      1100 240 11372 
(2)دبتاميل  -12     1600 760 12065 

(1)بيبيال   -11     350 860 4577 
(2)بيبيال   -14     700 880 8209 

بيدياشور -15     1014 534 33138 

(1)توتال كمفورت  -16     1250 500 36722 

(2)توتال كمفورت  - 17    981 818 28819 

(1)توتال كمفورت  -12     914 350 26757 

 559314 175 - - دجمالي دعم حليل وملييات األطفال

دجمالي الدعم المنصرف لشركة مطاحن الدقيق 
 والمخابز الكويتية

- - 481 8000146 

:شركة دسمنت الكويت( 2  
اسمنت اسود للمستفيدين من الرروض العرارية*  

كجم 52كيس زنة   379905 800 364708 

:نية الكويتيةشركة الصناعات الوط (1  
طابوق جيري للمستفيدين من الرروض العرارية*   

 5270 936 2635/468 طـابـوقـــة

:شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية( 4  
 الحديد* 
 الطابوق األبيض العازل* 
 التكييف* 
 الخرسانة* 
 الطابوق اإلسمنتي* 
 األطرم الصحية* 
 األسال  الكهربا ية* 
 سالنالسيرامي  والبور* 
 التكسية الخارجية* 

 طن
 متر مكعل

- 
 متر مكعل
 طـابـوقـــة

- 
- 
- 
- 

5420 
14030 
162 

52112 
1622222 

 24 
6 
11 

 151  

- 
-  
- 

400 
200 

- 
- 
- 
- 

671700 
245525 
887250 
1028651 
218803 
25200 
10080 
27300 

122400 

 11607035 817 - - 2216ليو يو دجمالي الدعم المنصرف خالل شهر

 
 .نظرا لتأخر احصا يات الدعم من قبل الجهات الخارجية المختصة سوف يتم ددراج احصا يات الشهر السابق*
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 مبالغ الدعم المنصر ة حسل المجموعات الر يسية
 2215 يوليومرارنة بشهر  2216 وليويخالل شهر 

              .الريمة ألقرل ألف د
2216 وليوي البيان 2215 وليوي   ()%التلير  

 (17) 11712 7441 المواد األساسية

األطفال مليياتو حليلال  552 541 1 

المواد اإلنشا يةا  * 1627 4471 (12) 

 (11) 16711 11627 دجمالي الدعم المنصرف

   تيالطابوق اإلسمننة  الخرساالعازل  التكييف   الطابوق األبيض  الجيري الطابوق  اإلسمنت  تشتمل علب الحديد*           
 .ألطرم الصحية  األسال  الكهربا ية  والسيرامي  والبورسالنا

 

 
 
 
 

 خاللالمستفيدين من المواد اإلنشا ية المدعومة 
  2216 يوليو شهر

 الوحدة المادة
 2216 يوليو

 الكمية       عدد المستفيدين

    521552 112 كيس  أسمنت

 2615 262 طن حديد

 252452 471 متر مربن جيريطابوق 

 12222 261  متر مكعل أبيض عازلطابوق 

 2241222 262 طابوقة طابوق دسمنتي

 25252 262 كعلمتر م خرسانة جا زة

  
 
 
 
 
 
 

 المادة
 2216 يوليو

 ( .د)المبلغ  عدد المستفيدين

 622222 116 التكييف المركزي

 4222 4 األطرم الصحية

 2222 4 السيرامي  والبورسالن

 4222 1 ءأسال  كهربا

 .تم داا ة بنود جديدة 2214من شهر مايو ابتداًء *                        
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و ي  المؤشرات قد تكون داللتهاا مباشارة . الوطني االقتصاد نا  العديد من المؤشرات التجارية التي تعكس الحالة  ي       

  ولكن  ي أحيان كثيرة قد تكاون لهاا داللاة غيار مباشارة وتعتبار التجارية لالستثماراتمثل منح الرخص  االقتصادعلب حالة 
و / أوو الوكاااالت التجاريااة / انعكاسااات أيااااً ألوااااع اقتصااادية قا مااة كمااا  ااو لمعااامالت طلاال تجديااد للسااجل التجاااري  أو

تمت خالل الشهر مان مرارناة لهاا خاالل نفاس ونواح  ي  ي  العجالة المعامالت السابرة التي . العالمات والرخص التجارية
 :أل مية دبراز ا علب الوجه التاليو ي تتامن أنشطة عديدة من ا المااـي الشهر من العام 

 
 
 

 :يالسجل التجار: أوالً 
 
 يردر رتفاعبا  ةمعامل 846بلغ قيد الشركات  -1
 .2215 أغسطس رمن شه مرارنة% 22حوالي ب
 بانخفاض ة معامل 212 قيد  روع الشركات بلغ -2

شهر ة من مرارن% 41 حواليبر يرد وااح
 .2215 أغسطس

  ةمعامل 562 الشركاتت بيانات حصدت تعديال -1
 أغسطس مرارنة بشهر %6حوالي بيردر  نخفاضبا

2215. 
 2115عدد المستخرجات الرسمية وصل دلب  -4
مرارنة بشهر % 6 يردر بحوالي نخفاضبا  عاملةم

 .2215 أغسطس
بتصاعد   ةمعامل 61معامالت الر ن بللت  -5

أغسطس  بشهرمرارنة %221بحوالب يردر  ملحوظ
2215. 

 
 :العالمات التجارية: ثانياً 

 
  لةمعام 221بلغ ديداع عالمة تجارية  -1
مرارنة بشهر % 1يردر بحوالي  نخفاضبا

 .2215 أغسطس
  ةلمعام 761عالمة تجارية  بلغ  حص -2

مرارنة  %61در بحوالي ــرــي بانخفاض ملحوظ
 .2215 أغسطسبشهر 

 معاملة  452بلغ دخطار سداد رسوم اإلشهار  -1
مرارنة بشهر % 45يردر بحولي  وااح نخفاضبا

 .2215 أغسطس
 لـيـجـسـب تـلـة عـــاراــعــداد مـــت أعـلـلــب -4
  بارتفاع ملحوظ  لةمعام 12 ة تجاريةــالمـــع
 أغسطسمرارنة بشهر % 22در بحوالي ري

2215. 

  شهادة 652دة تسجيل عالمة تجارية بللت شها -5
 أغسطس شهرمرارنة ب% 2بارتفاع يردر بحوالي 

2215. 
  ةمعامل 122تأشير علب عالمة تجارية  بلغ  -6

 مرارنة بشهر% 103 يردر بحواليوااح  بانخفاض
 .2215 أغسطس

  ةـمعامل 115ة ـد عالمة تجاريـل تجديــغ طلـبل -7
 غسطسأمرارنة بشهر % 75يردر بحوالي  بانخفاض
2215. 

يردر  نخفاضمعاملة با 22بلغ طلل مستخرجات  -2
 .2215 أغسطسمرارنة بشهر % 2بحوالي 

 نخفاضمعاملة  با 572بلغ طلبات أعداد النشر  -2
 أغسطسمرارنة بشهر % 56يردر بحوالي  ملحوظ
2215 . 

 
 

 :الوكاالت التجارية: ثالثاً 
 
  لةمعام 122بلغ طلل تسجيل وكالة تجارية  -1
 أغسطس مرارنة من شهر% 11حوالي بدر ير نخفاضاب

2215.  
  رتفاعاب  ةمعامل 127وكالة تجارية  تجديدبلغ طلل  -2

 .2215 أغسطس من شهر مرارنة% 11يردر بحوالي 
تصاعد ب   ةلمعام 16ة تجارية وكالتعديل بلغ طلل  -1

 أغسطسشهر مرارنة من % 722يردر بحوالي  ملحوظ
2215. 

يردر  نخفاضبا   التاممع 6بدل  اقد بلغ طلل  -4
  .2215 أغسطسبشهر مرارنة % 52بحوالي 

تم الرد علب كتل االستفسارات الواردة من داخل  -5
يردر بحوالي  رتفاعبا  ةمعامل 121الوزارة بعدد 

 .2215 أغسطس مرارنة من شهر12%
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 معامالت قسم السجل التجاري خالل شهر
  2215 أغسطس مرارنة بشهر 2216 أغسطس

2216 أغسطس البيان م 2215 أغسطس  )%(التلير       

 22 724 246 قيد شركات ر يسي 1

 (41) 154 212 قيد شركات  روع 2

 (6) 527 562 تعديل شركات 1

 (6) 2245 2115 مستخرجات 4

 221 12 61 ر ن 5

 (1) 1212 1724 دجمالي المعامالت
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 ل شهرمعامالت قسم العالمات التجارية خال
 2215 أغسطسمرارنة بشهر  2216 أغسطس

2216 أغسطس نوع المعاملة م 2215 أغسطس  )%(التلير    

 (1) 224 221 ديداع عالمة تجارية 1

 (61) 2246 761  حص عالمة تجارية 2

 (45) 211 452 دخطار سداد رسوم اإلشهار 1

 22 16 12 معاراة علب تسجيل عالمة تجارية 4

مة تجاريةشهادة تسجيل عال 5  652 622 2 

 121 152 122 تأشير علب عالمة تجارية 6

 (75) 546 115 طلل تجديد عالمة تجارية 7

 (2) 26 22 طلل مستخرجات 2

عداد النشرأ 2  572 1111 (56) 

 (42) 6526 1222       اإلجمالي
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 معامالت قسم الوكاالت التجارية خالل شهر
 2215 أغسطس شهرمرارنة ب 2216 أغسطس

2216 أغسطس البيان م )%(التلير   2215 أغسطس   

 (11) 212 122 طلل تسجيل وكالة تجارية 1

 11 25 127 طلل تجديد وكالة تجارية 2

 722 2 16 طلل تعديل وكالة تجارية 1

 (67) 6 2 طلل دللاء وكالة تجارية 4

 (52) 12 6 طلل بدل  اقد 5

الواردة من داخل الوزارة الرد علب كتل االستفسارات 6  121 22 12 

 - 425 421 اإلجمالي
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  بلااغ عاادد مشاااركة  ااي معااارض خارجيااة وداخليااة ااي ظاال توجااه الااوزارة  ااي تفعياال وتنشاايط دور المعااارض بدولااة الكوياات وال      
  وأماا  يماا يتعلاق بالمعاارض (بصامات كويتياةمعارض ) معرااين  راط كال ماا بإسام 2216 أغساطسخالل شهر  لداخليةرض ااالمع

 .2216أغسطس الخارجية  لم يتم دقامة أي معرض خالل شهر 
 
 

معاارض  1عادد  2216 أغساطس يا وقد بلغ عدد المعارض المرامة علب أرض المعاارض الدولياة بمنطراة مشارف خاالل شاهر      
  .(زمات العيدمعرض مستل)  (الصيفمعرض )   (التسوق الدوليمعرض : )و م

 
 

 
 

 
 المعارض الداخلية والخارجية المرامة خالل شهر

2215 أغسطسمرارنة بشهر  2216 أغسطس  
 
 م
 

2216 أغسطس البيان 2215 أغسطس  )%(التلير    

 (122) 1 - المعارض الخارجية 1

 (52) 4 2 المعارض الداخلية الخاصة 2

 52 2 1 المعارض المرامة علب أرض المعارض بمشرف 1

 (22) 7 5 اإلجمالي

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

  
 


